Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” poszukuje osoby
na stanowisko: (młodszy/a) specjalista/tka ds. fundraisingu
Stocznia jest organizacją społeczną, która działa już od 10 lat. Wspieramy i upowszechniamy
skuteczne i innowacyjne rozwiązania problemów dotyczących życia społecznego w Polsce.
Działamy na rzecz osób i instytucji, które chcą zmienić swoje otoczenie na lepsze. Nasze
projekty finansujemy z głównie z grantów, a także z działalności gospodarczej. Chcielibyśmy
zbudować i rozwinąć trzeci filar finansowania – fundraising od osób prywatnych i/lub
instytucji. W tym roku otrzymaliśmy środki z programu Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich, które pozwolą nam na sfinansowanie inwestycji, jaką jest stworzenie
i wdrożenie strategii fundraisingu dla naszej organizacji. Szukamy osoby, która chciałaby
dołączyć do naszego zespołu i podjąć się zadania rozwoju fundraisingu w Stoczni.
Do aplikowania zapraszamy zarówno osoby będące doświadczonymi fundraiserami, jak
i dopiero rozpoczynające swoją przygodę z fundraisingiem. Dla osób z małym doświadczeniem
fundraisingowym przewidujemy wsparcie merytoryczne (szkolenia, indywidualne doradztwo).

Do zadań osoby, której szukamy, będzie należeć:


opracowanie i wdrażanie strategii fundraisingowej Stoczni na lata 2020-2021
we współpracy z innymi członkami zespołu;



rozwój narzędzi pracy fundaisera/fundraiserki już wykorzystywanych w Stoczni (CRM,
Google Analytics, Google Ads) oraz nowych;



zarządzanie kontaktami z potencjalnymi darczyńcami (w tym zbudowanie bazy),
pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami;



współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych, w tym tworzenie materiałów
komunikacyjnych;



współpraca przy działaniach promocyjnych Fundacji;



monitorowanie efektów działań fundraisingowych.

Szukamy osoby, która:


ma doświadczenie w pracy fundraisingowej lub chce zacząć pracować w tym obszarze;



ma minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań pokrewnych do fundraisingu,
np. związanych z komunikacją, public relations, kampaniami marketingowymi;



biegle posługuje się językiem angielskim;



ma umiejętności analityczne;



jest otwarta, samodzielna, kreatywna.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:


znajomość narzędzi służących do zarządzania kontaktami oraz monitoringu
efektywności działań komunikacyjnych;



znajomość specyfiki III sektora.

Oferujemy:


wsparcie merytoryczne (szkolenia, indywidualne doradztwo) w obszarze fundraisingu,
wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności także w innych tematach;



świetną atmosferę w pracy;



zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze 0,75 etatu, przy czym
pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny;



wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat w wysokości ok. 3000-4000 zł
netto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą
ostatecznie zatrudnimy;



pracę w biurze Stoczni na Starym Mieście w Warszawie.

Sposób rekrutacji:
I etap: Osoby zainteresowane pracą w Stoczni prosimy o przesłanie swojego CV i listu
motywacyjnego na adres praca@stocznia.org.pl do 13 września 2019 roku. W tytule mejla
prosimy napisać: „fundraiser / fundraiserka”.
II etap: Z wybranymi kandydat(k)ami skontaktujemy się do 19 września i wyślemy zadanie
rekrutacyjne. Będziemy prosili o jego wykonanie do 22 września. Do wybranych osób
odezwiemy się z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.
III etap: Rozmowy rekrutacyjne planujemy na 27 i 30 września.

Informacja dodatkowa
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przesłanych w procesie
rekrutacji będzie Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą przy
pl. Zamkowym 10 w Warszawie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby procesu
rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i zostaną usunięte po jej zakończeniu. Osoby, których dane
dotyczą, mają prawo do sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, żądania
usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezes UDODO, jeśli uznają, że ich prawo zostały
naruszone.

Uwaga
Odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji udzielimy wszystkim osobom, które wyślą do nas
swoje zgłoszenia. Prosimy więc o cierpliwość i niekontaktowanie się z nami poza opisanym
powyżej trybem.

